POLITISK ORIENTERING den 10. januar
2019:
Velkommen til 2019: Ud af kaos kan
skabes en ny bedre verdensorden
Med formand Tom Gillesberg
Kinas Chang’e-4 mission til Månens bagside indleder en ny æra.
Tirsdagens brexit-afstemning: Hvad sker der bagefter?
De gule Vestes er en massestrejke i Frankrig.
Trump trækker de amerikanske styrker ud af Syrien.
Finanssystemets fortsatte disintegration.
Yemenitiske fredsforhandlinger.
Folketingsvalg i Danmark.
Kattegat-broen: Bilbro eller en kombineret bil- og togbro?
Lydfil:

POLITISK ORIENTERING den 13. december
2018: EU i opløsning:
Fransk protestbevægelse seneste
udtryk for oprør fra Vestens
befolkning
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:
1. del: Indlæg:

2. del: Diskussion:

POLITISK ORIENTERING den 13.
november:
1. del: Efter USA’s midvejsvalg, vil
Trump og demokraterne samarbejde om
infrastruktur og bankopdeling?
Klik her for 2. del. om et møde med
Hussein Askary
torsdag den 29. november på
Frederiksberg
Med formand Tom Gillesberg
Video 2. del om mødet med Hussein Askary den 29. november på Frederiksberg (2
min.)

POLITISK ORIENTERING den 1. november
2018:
Fem dage til amerikansk
midtvejsvalg//
Danske Irananklager ligeså falske som

Skripalsagen
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 18. oktober
2018:
Udbytteskat skandalen understreger
behovet for Glass/Steagallbankopdeling.
Her er også supplerende materiale.
Med næstformand Michelle Rasmussen
Lyd:

LaRouchePAC video som sætter spørgsmål ved global opvarmning fra februar 2017.

75 år for redningen af de fleste danske jøder: fra mindehøjtidlighed

i

synagogen i København den 11. oktober 2018.

Personer EIR talte med ved mindehøjtidligheden i synagogen i København den 11.
oktober 2018.
1. Jan Willem Norden som flygtede til Sverige.

2. Torbjörn Adelsson, en svensk mand, hvis dansk kone havde flygtede til
Sverige.
3. En mand som blev født i Sverige et par måneder efter hans forældre havde
flygtet.
4. Moses Schwartz, en polsk mand som overlevede fem koncentrationslejre.
5. En mand som flygtede til Sverige, nu bosat i Israel, som kom til København
for mindehøjtidligheden.
6. En modstandsmand som var aktivt med Sorø akademiets gruppe og blev interneret
i Neuengamme koncentrationslejre. Hans kone var ansat ved plejehjemmet
Bernadottegaarden for modstandsfolk.
7-8. Modstandsmænd Uffe Preuss og Poul Høeg fra Nybodergruppen.
9. Modstandsmand fra Odense.
Musiken er en vuggevise skrevet af den tjekkisk-jødisk forfatter og digter Ilse
Weber, da hun var i Theresienstadt med hendes mand og ældste søn. Deres yngste
søn kom med “kinderstransport” via Storbritannien til Sverige. Ilse insisterede
at komme med sin mand til Auschwitz, hvor hun og sønnen blev dræbt så snart de
ankom. Hun har skrevet andre sange og tekster i Theresienstadt.
Anne Sofie von Otter synger.

POLITISK ORIENTERING den 4. oktober
2018:
Trump i FN: Afskaf supranationalt
diktatur og vend tilbage til national
suverænitet
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 20.
september 2018:
Stormagtskonfrontation i Syrien
afværget og
den britiske hånd bag kupforsøg imod
Trump afsløres//
Opdel Danske Bank og alle andre
Video:

Lyd: 1. del:
Lyd: 2. del:

POLITISK ORIENTERING den 6. september
2018:
53 afrikanske lande kommer til
Beijing for at
samarbejde med Kina om at bygge
fremtiden.
Se også 2. del.: diskussion. Klik
her.
Med formand Tom Gillesberg

Video 1. del:
Video 2. del, diskussion:
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 23. august
2018:
Trump og USA må sammen med Kina,
Rusland og Indien
etablere et nyt Bretton Woods
fastkurs kreditsystem
Med formand Tom Gillesberg
Video:
Lyd:

POLITISK ORIENTERING: Den gamle
verdensorden disintegrerer –
BRIKS og det nye paradigme vinder
frem
Se også 2. del (30 min)
Med formand Tom Gillesberg

Video 1. del:

Video 2. del:

Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 26. juli
2018:
BRIKS-topmøde i Sydafrika: Kina viser
Afrika vejen ud af fattigdom
Se også 2. del.
Med formand Tom Gillesberg
Video 2. del 5 min.:

Lyd:

POLITISK ORIENTERING:
Før Trump-Putin møde:
Schiller Instituttets konference

markerer overgang til det nye
paradigme.
Se også diskussionen.
Med formand Tom Gillesberg
Video, indlæg:

Video, diskussion:

Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 17. maj
2018:
Israels Netanyahu forsøger at skabe
krig
for at forhindre Trump i at gå
fredsvejen. 1. del. Se også 2. del
her.
Video 1. del:
Video 2. del:
Lyd:

Frankrigs præsident besøger Kina og
går
med i Silkevejen og fælles projekter
i Afrika.
Politisk Orientering med formand
Tom Gillesberg, 11. jan., 2018
Tom Gillesberg:
Velkommen til disse meget dramatiske tider, men også tider, hvor, selv om man
ikke rigtig kan føle det gennem den dækning, vi ser i den danske presse og i det
hele taget i pressen her i den vestlige verden, så sker der ufatteligt meget.
Der er i løbet af Emmanuel Macrons besøg til Kina den 8.-10. januar; så har de
tektoniske plader under verden simpelt hen flyttet sig. Og de, der kender noget
til den slags, ved, at når det sker, så er det ikke bare et jordskælv, der
udløses, så er det mange jordskælv, der udløses; måske kommer der ét lige
bagefter, men når de store plader flytter sig, så skal de store jordmasser
ovenover på et eller andet tidspunkt også til at have udløst de spændinger, der
nu er kommet i jordskorpen. Det giver så efterfølgende meget store konsekvenser.
Det kan godt være, det tager lidt tid; det sker ikke øjeblikkeligt, men det
kommer til at ske.
Derfor vil jeg, bare for, at vi kan få dette nye ind, denne meget store
udvikling, der er sket, begynde med at dække lidt af den tale, som Frankrigs
præsident holdt i Xi’an i Kina her 8. januar, da han indledte sit tredages
besøg, fordi det også er en tale, der er ekstremt unormal i disse tider; for det
første er det et af de permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, den franske
præsident, der holder det; samtidig er det også en refleksion over, hvad der har
været galt i den franske politik, i EU’s politik, i Vestens politik, og som
ellers er noget vi ikke ser …
Hør hele Tom Gillesbergs analyse:

Hør diskussionen her:

lydfil:

Danmark behøver LaRouches
handlingsplan
inden nyt finanskrak.
RADIO SCHILLER, 8. jan., 2018
Seneste politiske analyse v/ formand Tom Gillesberg

POLITISK ORIENTERING den 27. december
2017:
Vil Trumps tale til nationen 30.
januar 2018 indlede en ny æra?
Video:
Lyd:

Vil Trump gå med i Den Nye Silkevej,
når han er i Kina?
RADIO SCHILLER 6. nov., 2017
Med formand Tom Gillesberg, Schiller Instituttets KV 2017 spidskandidat i
København.

Trump på vej til Kina.
Desperate angreb gennem Russia-gate
for at bevare den gamle verdensorden.
Politisk Orientering 2. nov., 2017.
v/ formand Tom Gillesberg:
»Velkommen til et valgmøde i anledning af, at det snart er kommunalvalg her i
Danmark. At vi her i København den 21. november skal til stemmeurnerne, og de,
der befinder sig her i København, har det meget store privilegium, at de faktisk
kan stemme på undertegnede og andre af vore kandidater, som også er til stede
her, og dermed være med til at sætte den dagsorden, som kommer til at gælde,
ikke bare for det 21. århundrede, men forhåbentlig også for lang tid derudover.
Det er givet, at allerede her i de kommende par uger, vil der stå nogle helt
afgørende slag for, hvad menneskeheden kommer til at kunne gøre i tiden
fremover. Derfor er det fantastisk, vil jeg sige, at de, der har været med til
at sørge for, at vi kunne få rigtig mange flotte plakater op her i København og
Brøndby og andre steder [Aarhus og Randers], »INDEN NYT FINANSKRAK: KØBENHAVN
SKAL MED I DEN NYE SILKEVEJ«, som allerede nu er et stort diskussionsemne derude
på gader og torve og skoler og universiteter; og også vores anden plakat her,
som i første omgang lever en lidt mere anonym tilværelse, som så nok skal vokse
på folk, »GØR SOM I HJØRRING: GRATIS INSTRUMENTAL- OG SANGUNDERVISNING – SKAB EN
NY RENÆSSANCE: KLASSISK MUSIK TIL ALLE BØRN«.
Det, som det selvfølgelig drejer sig om for os, er for det første at få folk til

at tænke, og dernæst få folk til at handle, således, at vi kan sørge for, at
Danmark – og København og byerne selvfølgelig, hvor vi stiller op til
kommunalvalg – men Danmark, Europa og resten af verden kommer med i det nye
paradigme, som allerede er i gang med at erobre planeten Jorden.
Allerede nu er det klart, at det, som de fleste tror, tingene sådan normalt
drejer sig om, nemlig: Kan man beholde det, man plejede at have, så er svaret
klart, Nej, det kan man ikke. Den gamle verden er væk. Der er ikke nogen
fortsættelse af tingene, som de var. Og spørgsmålet er ikke, kan man beholde
det, man havde, men, om man skal tabe alt, eller man skal vinde en ny renæssance
med de største muligheder, mennesket nogensinde har set.
Når jeg siger det, så burde det også være tydeligt for de fleste, at den
vestlige verden stadig væk er i et momentum imod krig; man har en march mod
krig, som burde være stoppet, efter Brexit-afstemningen ligesom havde kastet det
britiske etablissement om kuld, kan man sige, og den efterfølgende sejr til
Donald Trump i det amerikanske præsidentvalg ligesom havde mere eller mindre
styrtet det amerikanske etablissement af pinden; så skulle man jo tro, at det
betød en ændret politik. Men det har det ikke gjort, fordi alle institutionerne
er fortsat på den kurs, der var forprogrammeret inden disse valg. …«

Truslen kommer ikke fra Rusland //
Stop folkemordet i Yemen.
RADIO SCHILLER, 14. sept., 2017
Seneste politiske briefing ved formand Tom Gillesberg. (Lydfil)

Oversvømmelser i USA fulgt af
demokratisk
samarbejde med Trump. Vil USA få en
ny
start? POLITISK ORIENTERING 7. sep.
2017
v/ formand Tom Gillesberg.
lydfil:

Én infrastrukturverden, der
kollapser, og én, der bygges op.
POLITISK ORIENTERING 31. august 2017
Med næstformand Michelle Rasmussen:
»Man kan bruge en linje fra Charles Dickens, hvor han skrev om historien om to
byer, men her har vi historien om to verdener, to verdenssyn; det ene er et
kollapsende paradigme, hvor man simpelthen har forsømt at investere i moderne
infrastruktur, i vedligeholdelse og modernisering af infrastrukturen og har
udsultet infrastrukturen, med katastrofale konsekvenser, på den ene side; og så
et nyt paradigme … jeg vil fortælle historien om Schiller Instituttets årtier
lange kamp for at realisere nogle nøgle-udviklingsprojekter, som nu faktisk er
ved at blive til noget, fordi en stor nation som Kina har besluttet at være med.
Så først begynder vi i Houston. I har alle sammen set billeder og
nyhedsdækningen. I Houston har vi en kombination af naturkræfter, hvor orkanen
Harvey i USA faktisk er blevet en storm, der har den største mængde regnfald for
en enkelt storm, 52 inches (132 cm) – kombinationen af virkelig stærke
naturkræfter plus menneskelige fejl, fordi Houstons vandkontrol-system er fra

lige efter Anden Verdenskrig, og så har der været forslag om modernisering; det
seneste forslag vil koste $28 mia., men blev ikke til noget. Og nu har de en
storm, hvor det mindste beløb, de snakker om, er $100 mia. Deres system til
oversvømmelseskontrol blev her for nylig vurderet og fik et C, som virkelig
ringe. Nu er der 50 amter i Texas, som er påvirket. 33 af dem er i nødtilstand,
og også 5 amter i Louisiana. Der skulle være 1,7 mio. mennesker, der måtte
forlade deres hjem; vi har oversvømmede huse, forretninger, landbrug; ingen
elektricitet i tusindvis af hjem; vi har en hel del raffinaderi-kapacitet, der
er blevet lukket; vi har en meget vigtig både national og international havn,
Houston, som virkelig har taget skade; jernbanenettet, man skønner, at 500.000
jernbanevogne er blevet ødelagt. …
Helga [Zepp-LaRouche] holdt en hovedtale, der er tilgængelig på dansk på vores
hjemmeside, hvor hun sagde – og det var samtidig med, at orkanen Harvey ramte –
hvor hun sagde, at kun ved, at vi gennemfører Lyndon LaRouches Fire Økonomiske
Love, plus, at USA tilslutter sig Kinas Bælte & Vej Initiativ, kunne vi virkelig
få gang i de nødvendige investeringer og moderniseringer.
Denne tragedie i Texas og Louisiana kan nu blive en opvågnings-alarmklokke til
borgerne, til politikerne, om, at, nu skal der virkelig ske noget drastisk, og
det kan kun lade sig gøre, hvis vi siger, at, nu skal vi ikke bare tale om
LaRouches Fire Love; nu skal vi ikke bare tale om, hvor fremragende, det ville
være, hvis USA tilslutter sig Bælte & Vej Initiativet, men nu skal det faktisk
gøres.…«
Lyd:

Dias til mødet…

RADIO SCHILLER 7. aug. 2017:
Britisk hånd bag offensiv i USA for

kup imod
Trump og forfatningen og for krig
imod Rusland
v/ formand Tom Gillesberg.

POLITISK ORIENTERING 3. august, 2017:
Stop kupforsøget imod Trump – data
viser, at
anklager imod Rusland var plantede
beviser.
Se også 2. del her.
Med Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg.
»… Vi har netop haft den amerikanske Kongres, Repræsentanternes Hus, Senatet,
som har vedtaget en ny lov, som er totalt ulovlig, kan man sige, bryder
forfatningen på en hel masse punkter, men som blev vedtaget i Senatet med
stemmerne 98 mod 2, og i Repræsentanternes Hus, 419 mod 3; så vi snakker ikke
bare om, at her er et veto-sikkert flertal; vi snakker om, at meget få folk
turde stemme imod; og denne lov gik grundlæggende ud på, at man sagde, præsident
Trump ikke må have lov til at forbedre relationerne med Rusland, tværtimod, så
skal han pålægge Rusland nye sanktioner; og iflg. den amerikanske forfatning er
udenrigspolitik noget, der hører ind under præsidenten, det hører ikke under
Repræsentanternes Hus; Senatet skal godkende ligesom ministre, præsidenten skal
rådføre sig med dem, men grundlæggende set er det præsidenten, der fastlægger
udenrigspolitikken. Og her vedtog de så, at der skal nye sanktioner; USA må
aldrig nogensinde godkende, med mindre Kongressen beslutter sig for det, at Krim
faktisk tilhører Rusland; man må ikke lempe sanktionerne, man skal fastholde de
sanktioner, Obama skyndte sig at få igennem, inden han blev fjernet som
præsident, så at sige, mere eller mindre til evig tid, med mindre Kongressen

beslutter, at de skal fjernes. Og så var der lige nogen sanktioner mod Iran og
Nordkorea … Det her skete for en uge siden, og Trump underskrev så i går denne
lov, men lavede samtidig en udtalelse som præsident, hvor han sagde, jeg skriver
under på denne lov af hensyn til den nationale samhørighed; men jeg kommer ikke
til at gennemføre de dele af loven, som er forfatningsstridige. …«

Se også 2. del:

Lydfil:

RADIO SCHILLER den 18. juli 2017:
Fremskridt i Syrien og Nordkorea;
men nu skal LaRouches Fire Økonomiske
Love gennemføres,
plus en rapport om Carnegie Hallkoncert i NYC til minde om Sylvia
Olden Lee
Med næstformand Michelle Rasmussen

Læs her en anden rapport om koncerten:
I New York City, i det historiske Carnegie Hall, blev en stor kunster og digter
æret med en koncert i anledning af hendes 100-års dag: Sylvia Olden Lee, der
blev født på dagen for koncerten, den 29. juni, i 1917. En hyldest til hendes
minde og til forevigelse af hendes levende eftermæle blev sponsoreret af Fonden
for Genoplivelse af Klassisk Kultur, med deltagelse af Schiller Instituttet, for
et totalt fuldt hus og et publikum, der var passioneret involveret i mindet om

og fejringen af arven efter denne utrolige kvinde.
Koncerten, »En hyldest til Sylvia Olden Lee, mester-musiker og lærer« bestod af
arier, der blev sunget af førende elever af Sylvia Olden Lee i hele USA, og som
nu er førende operasangere, og af mennesker, som hun havde rørt, og som havde
lært af hende og levet ved hendes side. Den verdenskendte Simon Estes sang også.
Der var arier og lieder af Verdi, Donizetti, Brahms, Schubert; men der blev også
sunget afroamerikanske spirituals, der var så stor en del af arven efter denne
kvinde. Sylvia Olden Lee, der var den første afroamerikanske stemmetræner, som
blev ansat af Metropolitan Opera. Hun skabte ligeledes muligheden for, at
operasangerinden Marian Anderson kunne bryde farvebarrieren og blive den første,
sorte sanger til at synge på Metropolitan Opera, med mange andre, der sidenhen
fulgte. Der var også udvalgte korstykker af spirituals, der blev sunget af et
220-mand stort kor, der omfattede Schiller Instituttets kor, og som også sang
Ave Verum Corpus af Mozart og Halleluja-koret fra Beethovens Kristus på
Oliebjerget. Det var en absolut fantastisk musikalsk begivenhed, men også en
begivenhed, der bærer vidnesbyrd om den menneskelige sjæls udødelighed. For jeg
tror, at, som alle, der deltog i denne hyldestkoncert kan fortælle jer, så blev
Sylvia Olden Lee ikke blot mindet på denne koncert; hun var fysisk og åndeligt
til stede for dem, der var samlet i dette lokale til hendes ære.

POLITISK ORIENTERING den 13. juli
2017:
Trump-Putin succesmøde midt i tysk
G20-fiasko.
Se også 2. del her.
Med formand Tom Gillesberg
»Velkommen til det fortsatte drama, hvor vi forhåbentlig er i gang med at skrive
nye, meget mere spændende kapitler i menneskehedens historie; specielt på
baggrund af det meget succesrige møde, der fandt sted i fredags mellem Donald
Trump og Vladimir Putin, [i] kulissen af et ellers rimelig forfærdeligt G20topmøde, der fandt sted i Hamborg. At rammerne for G20-topmødet var frygteligt,
når det blev holdt i Tyskland, var ikke særlig overraskende. Der var ligesom

blevet lagt op til – lang tid forinden, det sidste år, har man i Tyskland ikke
snakket om andet, end at, nu skulle man få klimapolitikken tilbage på
dagsordenen; det her skulle være mødet, hvor vi ligesom skulle re-fokusere,
komme væk fra det her med diskussion om økonomi og udvikling og alt det her
pjat, som Kina snakker om, og så komme tilbage til det, der virkelig betyder
noget, nemlig, hvorledes vi kan få lagt skatter og afgifter på og reduceret
menneskets aktiviteter her på jorden, således, at vi kan mindske mængden af CO₂
i atmosfæren; ja, ikke menneskemængden af CO₂ i atmosfæren, for det har vi
mennesker jo ikke rigtig magt til at gøre måske; men i hvert fald måske reducere
den menneskelige udledning af CO₂ med en eller anden brøkdel, og på den måde,
håber vi, måske påvirke Jordens klima om hundrede år. Som jo er hele denne
klimadagsorden, som har fyldt ufattelig meget, og som det jo var meningen skulle
overtage alt her ved COP15-mødet her i København i 2009, og det skete heldigvis
ikke. Og vi her på kontoret er meget stolte af, at vi var meget aktive
desangående; at vi stod ude i bitter kulde foran Bellacentret og uddelte
flyveblade i hobetal om, at det, klimadagsordenen drejede sig om, det var ikke
at forbedre Jordens klima; det var at reducere antallet af mennesker her på
Jorden. At det her var god, gammeldags malthusiansk politik; at man brugte CO₂
som en undskyldning for at sige, at vi skulle begrænse den menneskelige
aktivitet her på Jorden; at vi skulle forhindre udvikling … «
Hør mere:
Video 2. del:
Lyd:

